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ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE 

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti „ 

SECŢIA DE ZOOTEHNIE 

 

PLAN DE ACTIVITATE 

pe anul 2018 

 

Secţia de Zootehnie, în conformitate cu prevederile articolului 20 din Statutul Academiei 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice, va coordona, monitoriza şi controla activitatea de cercetare 

ştiinţifică din unităţile de cercetare – dezvoltare din profilul creşterii animalelor, subordonate / 

coordonate de ASAS. Pentru realizarea obiectivelor pe care le are prin Legea organică specială,  

Statut şi Regulament, în anul 2018, va executa următoarele acţiuni: 

 

Obiectivul general al secţiei în anul 2018 este: Reorganizarea, revigorarea și creșterea 

calitativă a activității în unităţile de cercetare ştiinţifică din subordinea / coordonarea secţiei de 

Zootehnie sub aspect: ştiinţific, tehnic, economic şi al imaginii. Modernizarea tehnicilor de 

investigaţii în ştiinţă, adaptarea tematicii de cercetare la nevoile reale, actuale și perspectivă, ale 

economiei zootehnice naţionale şi integrarea prin competitivitate în ştiinţa europeană. 

 

Obiectivele specifice, ce vor fi urmărite de secţie pe parcursul anului 2018, sunt: 

1. Reînființarea unităților de c-d-i  (suine, păsări, ovine), asigurarea acestora cu  

personal corespunzător și dotare tehnică de ultimă generație. 

 

2. Implementarea strategiei de cercetare ştiinţifică pentru domeniul creşterii animalelor 

pe perioada 2014 – 2020 – 2030 şi completarea ei cu noile cerinţe privitoare la 

schimbările climatice preconizate. 

 

3. Elaborarea Strategiei de dezvoltare pentru următorii 20 – 30 ani, pentru fiecare 

unitate de c-d-i zootehnică.  

 

4. Stabilirea obiectivelor generale şi a obiectivelor specifice pentru fiecare unitate de     

c-d-i zootehnică și pentru fiecare specie de fermă, pe termen scurt, mediu şi lung; 

obiective care să asigure diversificarea şi creşterea rapidă a producţiilor animale 

individuale, calitativ şi cantitativ, în vederea  satisfacerii cerinţelor consumatorilor 
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mereu în creştere cât şi asigurarea competitivităţii cu realizările din Uniunea 

Europeană. 

 

5. Adaptarea, pe baza solicitărilor venite din producție, a tematicii de cercetare – 

dezvoltare pe subdomeniile zootehniei, care să ducă la realizarea în timp util, a 

obiectivelor menţionate mai sus. Tematica unităţilor de cercetare – dezvoltare, ce va 

începe în 2018 şi se va derula în continuare va avea trei componente şi anume: 

- tematică de cercetare – dezvoltare proprie, finanţată în exclusivitate din 

fondurile proprii ale unităţii, cât și tematică cerută și finanțată de firme 

private; 

- tematica de cercetare finanţată din surse financiare naţionale pe bază de 

proiecte câştigate la competiţii sau prin desemnare directă, organizate de MCI, 

MADR, Ministerul mediului, apelor şi  pădurilor sau alţii; 

- tematică de cercetare pe bază de proiecte internaţionale, parteneriate sau pe 

bază de protocoale între România şi alte state. 

 

6. Analiza,  prin membrii secţiei, în fiecare unitate de cercetare – dezvoltare, cel puțin 

de două ori/an în institute și o dată/an în stațiuni, a potenţialului ştiinţific real de a 

efectua cercetare ştiinţifică la nivelul cerinţelor etapei şi anume: 

- calitatea şi numărul cercetătorilor (grad de acoperire cu specialişti); 

- existenţa loturilor experimentale şi dotarea tehnică (teren, animale, utilaje 

etc.), respectarea tehnicii experimentale; 

- asigurarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării științifice; 

- dotarea laboratoarelor (nivelul tehnic comparativ cu cel european) și 

acreditarea lor; 

- în ce procent poate asigura funcţionalitatea unităţii  din surse financiare 

proprii (certe); 

- modul cum sunt folosite fondurile alocate; 

- datorii (arierate), cauze. 

 

7. Analiza posibilității de reînființare a unităților de c-d-i desființate pentru suine, păsări, 

ovine, cal, în vederea reorganizări reţelei de cercetare – dezvoltare din zootehnie și 

adaptarea domeniului la noile cerinţe ale etapei, atât pe plan naţional cât şi european. 

8. Recrutarea, în fiecare an, a absolvenților de facultate cu note maxime, pentru 

completarea personalului din unitățile de cercetare științifică. 
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9. Stimularea prin salarii, locuințe etc. a încadrării de specialişti şi promovarea lor în 

grade profesionale care să fie apoi specializaţi în ţară şi în străinătate. 

 

Activităţi directe ale membrilor secţiei. 

 

1. Secţia, prin membrii săi, va organiza deplasări în fiecare unitate de cercetare – 

dezvoltare de profil, unde vor analiza, activitatea de cercetare – dezvoltare din anul 2017, sub 

aspect calitativ şi cantitativ, activitatea de transfer tehnologic, influența valorii rezultatelor 

cercetării ştiinţifice transferate în producție, eficienţa economică a celor aplicate în activitatea 

fiecărui cercetător (ce a dat ţării?)  etc. şi vor lăsa în scris la unitate, planuri de măsuri, cu 

recomandările care se impun. 

    Termen: 30 iunie şi 30  noiembrie 

Răspunde: Biroul Secţiei 

 

2. În luna martie, secţia va analiza, activitatea din anul 2017 a membrilor săi valizi, pe 

baza rapoartelor depuse de aceştia. Se va pune accentul pe modul în care aceştia au acordat 

sprijin unităţilor pentru buna desfăşurare a activităţii, la elaborarea proiectelor pentru a se înscrie 

la competiţiile organizate în cadrul Planului Naţional de CDI, Planului sectorial şi la Programele 

internaţionale. De asemenea, până la jumătatea lunii martie, se va întocmi Raportul-sinteză 

privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în anul 2017 de institutele şi staţiunile de 

cercetare-dezvoltare din subordinea / coordonarea ştiinţifică a secţiei. 

    Termen: 25 martie  

Răspunde: Biroul Secţiei  

 

3. Secţia va analiza lunar informările sau rapoartele depuse de membri secţiei 

reprezentanţi ai A.S.A.S. în Consiliile de administraţie ale unităţilor precum şi anual rapoartele 

unităţilor privind evaluarea anuală a activităţii de cercetare a personalului de cercetare. 

    Termen: lunar şi anual 

    Răspunde: Biroul Secţiei 

 

4. Secţia de Zootehnie, prin membrii săi, va participa la solicitarea conducerii A.S.A.S. şi 

a organelor de decizie, la elaborarea documentaţiei privind direcţiile prioritare de cercetare – 

dezvoltare din domeniul zootehniei, pe termen scurt, mediu şi lung, la elaborarea strategiilor de 

cercetare – dezvoltare, la elaborarea și completarea de legi, ordonanțe de urgență, hotărâri de 
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guvern etc. precum şi a altor documentaţii sau acte normative din domeniul cercetării ştiinţifice 

zootehnice, 

Termen: permanent 

Răspunde: Biroul Secţiei 

 

5. În vederea aducerii ştiinţei din domeniu la nivel european, secţia va organiza o 

dezbatere pe tema „Soluţii pentru redresarea zootehniei româneşti”, pe baza unui punct de 

vedere elaborat de un colectiv din cadrul Secţiei. 

    Termen: 30 septembrie 

Răspunde:  Prof. dr. M. Paraschivescu 

        Prof. dr. Benone Păsărin 

           Prof. dr. Ştefan Popescu Vifor 

      Prof. dr. Ilie Van 

     Prof. dr. Ion Vintilă  

 

6. Secţia va sprijini unităţile de cercetare – dezvoltare de profil în organizarea a 3 

manifestări ştiinţifice cu caracter naţional (SCDCB Arad, SCDCB Dancu,  SCDCB Popăuţi) şi 2 

cu caracter internaţional (INCDBNA Baloteşti şi ICDCOC Palas) la care vor participa membrii 

secţiei, cercetători din străinătate şi cercetători ştiinţifici din toate unităţile de cercetare – 

dezvoltare din domeniul zootehniei din ţară. 

Termen: septembrie, noiembrie 

Răspunde: Biroul Secţiei 

 

7. Secția va organiza o manifestare științifică la nivel național la SCDA Șimnic cu titlul 

”Rolul geneticii în creșterea producției animale”. 

Termen: noiembrie 

Răspunde: Biroul Secţiei 

 

8. Organizarea în Aula Magna a ASAS a unor simpozioane cu tema ”Realizări – 

Priorități – Perspective” în cercetarea științifică din domeniul Medicinii veterinare și 

Zootehniei din avicultură, manifestări organizate de Secția de Medicină veterinară și Secția de 

Zootehnie, în colaborare cu Societatea medicilor veterinari specialişti în patologie aviară, la care 

vor participa numeroși specialişti și crescători  din domeniul aviculturii. 

Termen: martie, iunie, septembrie, decembrie 

Răspunde: Biroul Secţiei 
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9. Membrii secţiei valizi, pe specialităţi, vor activa şi vor acorda, în funcţie de solicitări, 

sprijin şi vor participa activ la toate manifestările ştiinţifice organizate de Filialele ASAS de care 

aparţine şi la Facultăţile de Zootehnie din zonă.      

Termen: permanent  

Răspunde: Biroul Secţiei 

 

10. Unitățile de c-d-i zootehnice, conform dispoziției nr. 78/08.01.2018 a președintelui 

A.S.A.S., vor transmite periodic un comunicat prin care se vor prezenta evenimentele cu caracter 

științific petrecute în unitate, în vederea folosirii lor pentru popularizare de către biroul de presă 

al MADR și al ASAS. Biroul secției va verifica executarea acestei dispoziții. 

Termen: permanent  

Răspunde: Biroul Secţiei 

 

11. Pentru cercetătorii tineri, din unităţile de cercetare –dezvoltare subordonate / 

coordonate, secţia va organiza un program gratuit de studii (de tip ID) de „Tehnică 

experimentală”, atât în unităţi cât şi în Facultăţile de Zootehnie din zonele de influenţă. 

    Termen : Trimestrul III 

  Răspunde: Prof. dr. H. Grosu,  

       Prof. dr. I. Vintilă 

       Prof. dr. Şt. Creangă 

      Dr. ing. G. Vicovan 

      Prof. dr. Benone Păsărin  

 

12. Conducătorii de doctorat, membrii ai secţiei, vor  milita pentru ridicarea calităţii 

tezelor de doctorat, eliminarea plagiatului şi alinierea lor la cerinţele naţionale din domeniu cât şi 

la problematica europeană stabilită pentru creşterea animalelor. 

    Termen: permanent 

Răspunde: Membrii secţiei conducători de doctorat 

 

13. În conformitate cu Statutul A.S.A.S., Biroul Secţiei va propune, comisiile de concurs 

pentru ocuparea posturilor de director general / director şi va aviza comisiile de concurs pentru 

ocuparea celorlalte funcţii de conducere. De asemenea va propune şi va aviza comisiile pentru 

concursurile de acordare a gradelor profesionale în unităţile de profil subordonate / coordonate. 

    Termen: permanent    

Răspunde: Biroul Secţiei 
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 14. Secţia va sprijini  unităţile de cercetare – dezvoltare de profil în organizarea de 

cursuri de învăţare / perfecţionare a limbilor străine de circulaţie internaţională, pentru tot 

personalul care lucrează în domeniul cercetării ştiinţifice zootehnice, atât în A.S.A.S. cât şi direct 

în unitatea de cercetare - dezvoltare. 

   Termen: permanent 

   Răspunde: Biroul secţiei 

 

 15. Secţia va analiza şi va propune acordarea celor trei premii ale A.S.A.S., celor mai 

valoroase realizări ştiinţifice publicate sau finalizate în anul 2017 precum şi acordarea conform 

statutului a unor diplome pentru activitate deosebită în domeniul cercetării ştiinţifice zootehnice 

cât şi pentru împlinirea unor vârste. 

    Termen: trimestrul IV 

Răspunde: Biroul Secţiei 

 

16. Trimestrial în Birou şi semestrial în Adunarea generală a secţiei se va analiza modul 

de realizare al Programului de lucru al secţiei.  

    Termen: trimestrial şi semestrial 

    Răspunde: Biroul Secţiei  

 

 

Preşedinte Secţie, 

 

Prof. dr. h.c. Dumitru SIMIONESCU 

 

 

      Secretar ştiinţific, 

 

Dr. ing. Cristina Negre 


